Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller
gruppe af landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2017.

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov
indstiller: Sall til landsbyprisen 2017
Modtageren af landsbyprisen
bliver vurderet efter følgende
kriterier.
Den enkelte landsby må ikke
have over 2000 indbyggere.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de
opstillede kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses.
238 pr. 1. januar 2016

Fremgang i indbyggertal eller at
en negativ udvikling er vendt.

Indbyggertal pr 1-1-2016 oplyses og pr. 1-1-2011.
233 (1.1.2011) 238 (1.1.2016)

Gennemførte og igangsatte
større projekter og initiativer, der
viser nye veje til fornyelse og
udvikling, - ikke nødvendigvis
fysiske investeringer. Indenfor
de seneste 3-5 år.

Sall Lokalråd 2011
Salls udviklingsplan 2011
Frijsendal Friskoles store vækst og ombygning 2016
Sall Friplejehjem 2016
Sall Whisky Distillery (igangsat) inkl. musikdistilleriet
(kommer) start 2016
Sall bypark - 2016
Renovering af Sall Forsamlingshus
Frijsendal Fritid
Ændring af cykelsti-tilslutning i Sall ved strækningen fra
Thorsø 2016

Sanering, fornyelse og
forbedring af det fysiske miljø.
Indenfor de seneste 3-5 år.

Nedrivning af hus, forskønnet med påskeliljer
Renovering af Sall Forsamlingshus
Opførelse af Sall Friplejehjem 2016
Etablering af Sall Bypark 2016
Ændring af cykelstitilslutning i Sall (mod Thorsø) 2016
Fornyelse af Gadekæret er på tegnebrættet - fremtid

Et stærkt engagement og
samarbejde mellem borgerne,
foreningslivet, erhvervslivet,
kommunen og andre aktører
f.eks. med en stor frivillig indsats
og bidrag med private penge.

Der er rigtig mange engagerede borgere i Sall – ikke kun
”Tordenskjolds Soldater”. De har formået at vende noget
trist (nedlægning af skolen) til en god historie. Med
udgangspunkt i deres udviklingsplan er der blevet sat rigtig
mange skibe i søen. Specielt her i 2016 er der tydelige
resultater af de mange anstrengelser. Ombygning af
privatskolen, indvielse af friplejehjem, ny Bypark og meget
mere. Der er flere spændende private fødevareprojekter ved
Sall: Viktualia gårdbutikken som ligger midt i Sall og ikke
mindst det kommende whisky destilleri ”Sall Whisky
Destilleri” som også har planer om ”MusikDestilleriet”, som
også vil bidrage til fællesskabet i hele byen. Derudover er
Oles Gård er også et rigtig spændende projekt, med fokus
på Økologi og bæredygtighed. Der bakkes rigtig meget op
om lokale initiativer, fra borgere til erhvervsliv – og

Landsbyen eller gruppen af
landsbyer har trodset særligt
vanskelige vilkår f.eks.
nedlæggelse af arbejdspladser,
off. service m.m.

erhvervsliv til borgere. Det er typisk for Sall at alle er stolte
af i hinanden og gerne løfter i flok.
I 2009 blev folkeskolen i byen nedlagt. I stedet for at lægge
sig i dvale skete det modsatte i Sall. Der er startet en meget
succesfuld privatskole og i 2016 et privat friplejehjem
Friplejehjemmet antages at bidrage med ca 20 nye beboere
og arbejdspladser, Sall Whisky Destilleri vil bringe turister
og nye arbejdspladser, Viktualia og Oles Gård leverer
spændende lokale fødevarer, som i høj grad afsættes i
lokalområdet.
Der er mange småbørnsfamilier i området og stor
optimisme.

Gennemført en særlig indsats i
forhold til energi og/eller miljø
eller fødevareudvikling eller
øvrige regionale styrkepositioner

I Sall er der 3 meget spændende initiativer der passer med
regionens styrkeposition indenfor fødevarer: Viktualia –
økologisk landbrug og gårdbutik
Sall Whisky Destilleri – fokus på lokale råvarer og godt
grundvand.
Derudover er Oles Gård er også et rigtig spændende
projekt, med fokus på Økologi og bæredygtighed. Han er
blevet meget kendt på sine fantastiske pizzaer til NorthSide,
og produktet kan nu købes på frost gennem ”Landmad”.
De fleste køber hvad de kan lokalt, og bakker op om de
lokale initiativer.

Udvikling baseret på en planlagt
udviklingsindsats. Udvikling
indenfor de seneste 3-5 år

Udviklingen baserer sig på Salls Udviklingsplan, som blev
udarbejdet i forbindelse med etableringen af Sall Lokalråd i
2011 og opdateret hvert år.

Et tæt samarbejde med
nabolandsby(er) om fælles
faciliteter, arrangementer m.m.

Nært samarbejde med nabobyen Haurum omkring
foreningslivet: fælles idrætsforening, foreningsblad og lokal
historisk arkiv.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop
at indstille denne landsby eller
gruppe af landsbyer?

Sall kan noget som ikke mange landsbyer kan. Sall har
iværksat store imponerende initiativer bl.a. Friskole og Fri
Plejehjem. Byens engagement har medvirket til en positiv
historie og man mangler derfor ikke børn i den lokale
vuggestue/børnehave. De gode levevilkår tiltrækker
ressource stærke familier der etablerer deres erhverv i
tilknytning til landsbyen. Sall arbejder målrettet med deres
udviklingsplan, så der hele tiden er nye udviklingsmål.

